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Introduction: Oral infections caused by Candida species are increasing widely. Nystatin is one of common topical medications 

used in the treatment of these oral lesions, which shows anti-fungal and antimicrobial activities. Common anti-fungal drugs show 

various side effects and result in drug resistance, as well as frequent recurrence. Thus, trying to find an alternative for synthetic 

drugs that do not have these disadvantages is valuable. This in-vitro study was aimed at comparing antifungal effects of Organum 

vulgare extract with nystatin on Candida albicans.  

Materials and Methods: In this in-vitro study, aqueous and alcoholic extracts of Origanum vulgare were prepared in 

concentrations of 10, 20, 40, 80 and 100%. Candida albicans was cultured on Sabouraud Dextrose Agar. Within each plate, one 

disc containing any of the concentrations using plant extracts, a nystatin disc as positive control, and a disk containing distilled 

water as negative control were placed. After 24 h, the mean diameter of non-growth halo of different concentrations and nystatin 

were compared using One-way ANOVA or independent two samples t-test. 

Results: The mean diameter of non-growth halo around the discs containing aqueous and alcoholic extracts of Organum vulgare 

were significantly lower than that of nystatin in all the concentrations (P<0.001). 

Conclusion: Antifungal effect of nystatin on Candida albicans was more than that of aqueous and alcoholic extracts of 

Organum vulgare. 
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 چکیده

های کاندیدا به طور گسترده ای در حال افزایش است. یکی از درمانهای موضعی رایج توسط گونه ایجاد شده دهانی عفونتهای مقدمه:

معمول دارای اثرات ضایعات دهانی کاندیدیازیس، نیستاتین است که دارای فعالیت ضدقارچی و ضدمیکروبی می باشد. درمانهای ضدقارچی 

شوند. بنابراین استفاده از راهکارهای مناسب برای جانبی متعددی بوده و مقاومت دارویی و عود مکرر عفونت کاندیدیایی را موجب می

ی مقایسه آزمایشگاهی اثر ضدقارچ، جایگزینی داروهای سنتتیک که این مشکالت را از بین ببرد، مورد توجه بوده است. هدف این مطالعه

 عصاره گیاه پونه کوهی با نیستاتین بر کاندیدا آلبیکنس بود. 
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درصد تهیه گردید.  011و  01، 01، 01، 01های در غلظتدر این مطالعه آزمایشگاهی، عصاره آبی و الکلی گیاه پونه کوهی  :مواد و روشها

یک عدد دیسک حاوی هر یک از  داخل هر پلیت کشت،کشت داده شد و  حاوی کلرامفنیکل دکستروز آگار کاندیدا آلبیکانس در محیط کشت

واحدی به عنوان کنترل مثبت و یک عدد دیسک حاوی آب مقطر به  011های مورد استفاده از عصاره گیاه، یک عدد دیسک نیستاتین غلظت

ساعت، میانگین  00ر شدند. بعد از پلیت کشت، به طور جداگانه تکرا 01های مورد بررسی، در هر یک از غلظتعنوان کنترل منفی قرار داده شد. 

 دو نمونه مستقل مقایسه شد. tقطر هاله عدم رشد غلظتهای مختلف عصاره و نیستاتین با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و یا آزمون 

تهای مورد استفاده، به طور میانگین قطر هاله عدم رشد پیرامون دیسکهای حاوی عصاره های آبی و الکلی پونه کوهی در تمامی غلظ :یافته ها

 (.P<110/1داری کمتر از نیستاتین بود )معنی

 اثر ضدقارچی داروی نیستاتین بر روی کاندیدا آلبیکنس، در مقایسه با عصاره آبی و الکلی پونه کوهی بیشتر بود. :نتیجه گیری

 .نس، نیستاتین، پونه کوهیاکاندیدا آلبیک :کلمات کلیدی
 . 010-1:  9/ شماره  00دوره  0931مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال 

 

 مقدمه
طلب دهانی شایعترین عفونت فرصت کاندیدیازیس

مخاط دهان است که به دنبال رشد بیش از حد قارچ 

شود. شایعترین گونه کاندیدا در حفره دهان  ایجاد می

کاندیدا آلبیکنس  ،کاندیدا در ایجاد کاندیدیازیس دهانی

تا  02کاندیدا آلبیکنس قارچی است که در  (1)می باشد.

 درصد از جمعیت سالم جزو فلور طبیعی دهان  02

 در تمام سطوح مخاطی دهان یافت  باشد ومی

حضور عوامل مستعدکننده موضعی یا سیستمیک  شود.می

 (0)شود این قارج به صورت بیماریزا درآید.باعث می

استفاده داروی موضعی که به عنوان درمان استاندارد 

شویه باشد. طعم تلخ دهانشویه نیستاتین میشود دهانمی

نیستاتین و مصرف مکرر به صورت چهار بار در روز و 

شویه به صورت سازی مکرر )تهیه دهانهمچنین آماده

منجربه عدم  ،سوسپانسیون( در طی دوره مصرف آن

 (3)رضایت بیماران می شود.

از داروهای ضدقارچ دیگری که برای درمان اشکال  

توان به شود میبالینی مختلف بیماری استفاده می

( به ویژه فلوکونازول اشاره (Azolesداروهای گروه آزول 

درد  کرد که دارای عوارض جانبی متعدد از جمله تهوع،

 (4)باشداستفراغ، سردرد و راشهای پوستی می شکمی،

با استفاده از داروهای ضدقارچ های ضدقارچی درمان

معمول دارای اثرات جانبی متعددی بوده و مقاومتهای 

 دارویی و عود مکرر عفونتهای کاندیدیایی را موجب 

بنابراین استفاده از راهکارهای مناسب برای  (0).شوندمی

جایگزینی داروهای سنتتیک که مشکالت ذکر شده را از 

است. یکی از این بین ببرد همواره مورد توجه بوده 

 (6)راهکارها بهره گیری از داروهای گیاهی است.

گیاهی  Origanum vulgare پونه کوهی با نام علمی

باشد که در طب سنتی به معطر از خانواده نعناعیان می

 کننده و عنوان مقوی، مدر، آرام بخش، ضدعفونی

شده است. این گیاه به علت دهنده زخمها استفاده میالتیام

را بودن ترکیبات فنولی تیمول و کارواکرول فعالیت دا

 ضدمیکروبی داشته و با توجه به نوع میکروب 

 اثرات باکتریوستاتیک ،و غلظت اسانس یا عصاره آن

 یا باکتریسیدال دارد. همچنین دارای ظرفیت باالی  

آنتی اکسیدانی است. با توجه به وجود ترکیبات فنولی در 

فعالیت ضدقارچی بر روی کاندیدا پونه کوهی این گیاه 

آلبیکنس داشته ولی مطالعات در این زمینه و مقایسه اثر 

آن با داروهای ضدقارچ استاندارد موجود، کمتر انجام 

. در این مطالعه اثر ضدقارچی گیاه پونه (7)شده است

یکنس با نیستاتین که یک کوهی بر روی کاندیدا آلب

د مقایسه قرار باشد، مورقارچی رایج میداروی ضد

 گرفت.
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 مواد و روشها
در این مطالعه آزمایشگاهی، ابتدا قسمتهای هوایی   

گیاه پونه کوهی که به صورت تصادفی از شهرستان بم 

شناسی آوری و توسط مرکز گیاهروستای هرارون جمع

 مورد تأیید قرار KF1418کرمان با شماره هرباریومی 

رطوبت به دور  گرفته بود، در محیطی گرم و خشک و کم

از نور مستقیم و در سایه خشک گردید. در این مرحله از 

جهت تهیه  و همکاران Havasian گیریروش عصاره

 ( 8)عصاره آبی و الکلی پونه کوهی استفاده گردید.

لیتر آب میلی 32به منظور تهیه عصاره آبی گیاه، به  

ساعت  04گرم پودر گیاه اضافه شد و به مدت  3 ،مقطر

بر روی شیکر )بهداد، تهران، ایران( قرار گرفت. محلول 

مورد نظر جهت حذف ذرات بزرگتر دکانته و ذرات 

حذف شدند  pm  40/2کوچکتر با عبور از صافی غشایی

)روش نفوذی اصالح شده(. عصاره حاصل در مجاورت 

بعد از وزن  هوا خشک گردید و پودر خشک حاصل

کردن در آب مقطر حل شده و به عنوان عصاره آبی مورد 

 استفاده قرار گرفت. 

به منظور تهیه عصاره الکلی از روش خیساندن 

گرم پودر گیاه داخل ظرف  4در این روش ؛ استفاده شد

 82لیتر اتانول میلی 022و به آن شد شیشه ای تیره ریخته 

( افزوده Merck KGaA, Darmstadt, Germanyدرصد )

دقیقه  02محتویات ظرف به مدت  ،ساعت 04شد. بعد از 

 ,Hettich, Berlineدور در دقیقه سانتریفیوژ ) 622و با 

England  شد و رسوبات جدا گردید. با کمک دستگاه )

درجه سانتیگراد اتانول  02حذف حالل در خالء در دمای 

حذف شد و عصاره تغلیظ شده برای خشک شدن به 

درجه سانتیگراد قرار گرفت  02ساعت در دمای  04مدت 

درجه  02و بعد از خشک شدن کامل در فریزر منفی 

سانتیگراد تا زمان استفاده نگهداری شد. سپس از هر یک 

، 02، 12از عصاره های آبی و الکلی موجود در غلظتهای 

 (            8)درصد تهیه شد. 122و   82، 42

از میکروارگانیسم کاندیدا در این مطالعه آزمایشگاهی 

( استفاده شد که از 0207آلبیکنس )با کد شناسایی 

مجموعه باکتریها و قارچهای صنعتی و عفونی ایران 

(PTCC تهیه گردیده و در محیط )SDA (sabouraud 

dextrose Agar)  حاوی کلرامفنیکل(Merck KGaA, 

Darmstadt, Germany)  کشت داده شد. در شرایط

هر یک از غلظتهای مورد استفاده پونه کوهی  استریل در

دیسک هم داخل آب  12دیسک قرار داده، ضمناً  12

ر گرفته دیسک به عنوان بالنک در نظ 12مقطر گذاشته و 

های اشباع شده در شرایط شد. بعد از یک ساعت دیسک

 42شد و در انکوباتور استریل به وسیله انبر برداشته 

 (9)دقیقه خشک شد. 02گراد به مدت درجه سانتی

در این آزمایش از روش انتشار دیسک کاغذی 

صورت که ابتدا بدین استفاده شد.( 9)استاندارد

سوسپانسیونی از کاندیدا در سرم فیزیولوژی استریل تهیه 

شد به نحوی که کدورت حاصله معادل لوله/ مک فارلند 

شد و سپس با استفاده از یک سواپ استریل از 

طه برداشته و در تماس سطح یک پلیت سوسپانسیون مربو

محتوی محیط سابورد گسترش داده و سپس داخل هر 

دیسک حاوی عصاره پونه کوهی، یک دیسک ، پلیت

(  1 تصویرواحدی به عنوان کنترل مثبت ) 122نیستاتین 

و آب مقطر به عنوان کنترل منفی استفاده شد. دیسکها به 

یمتر از مرکز میل 04میلیمتر از لبه پلیت و  10فاصله 

 37تمام پلیتها در انکوباتور  دیسک بعدی گذاشته شد.

سپس  ساعت قرار داده شد. 04درجه سانتیگراد به مدت 

 قطر هاله عدم رشد برحسب میلیمتر و به وسیله کولیس

 ( Pakistan, Sialkot,Asim Instruments با دقت )221/2 

 ( 0تصویر ) گیری شدبر حسب دهم میلیمتر اندازه
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)در مواردی که قطر هاله عدم رشد بیضی شکل بوده، 

  ن قطر کوچک و بزرگ محاسبه گردید(میانگی

 

 

 

 

 

 

 کنترل مثبت )نیستاتین(. 1 تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Origanum vulgareقطر هاله عدم رشد عصاره گیاه   .0 تصویر

 

 

افزار آماری آوری، توسط نرمداده ها پس از جمع

SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقادیر  01نسخه

 ±کمی به صورت حداقل، حداکثر و انحراف معیار 

میانگین گزارش شد. به منظور مقایسه میانگین قطر هاله 

و  82عدم رشد عصاره الکلی پونه کوهی با غلظتهای 

درصد با نیستاتین از آنالیز واریانس یک طرفه  122

(One-way ANOVAو متعا )ب آن از آزمون مقایسات ق

( Scheffe’s Multiple Comparisons test)چندگانه 

چنین، به منظور مقایسه میانگین قطر هاله هم استفاده شد.

عدم رشد عصاره آبی و الکلی پونه کوهی در غلظت 

 Independent)دو نمونه مستقل  tاز آزمون  ،درصد 122

two-sample t test) .استفاده گردید 

دن توزیع فراوانی داده های قطر هاله عدم نرمال بو

اسمیرنوف –رشد با آزمون ناپارامتری کلموگروف

(Kolmogorov-Smirnov)  مورد ارزیابی قرار گرفت و با

20/2P> توزیع نرمال  داری نسبت بهانحراف معنی

های قطر چنین، تساوی واریانس دادهمشاهده نشد. هم

با آزمون لِوِن برای همگنی واریانسها هاله عدم رشد 

(Levene’s test of homogeneity of variances)  مورد

تساوی واریانس  <20/2Pارزیابی قرار گرفت و با 

داری در گروهها مورد تأیید قرار گرفت. سطح معنی

 در نظر گرفته شد. 20/2ها زمونآ

 یافته ها
اله عدم نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین قطر ه 

رشد میکروارگانیسم کاندیدا آلبیکنس در غلظتهای 

مختلف عصاره آبی و الکلی پونه کوهی و نیستاتین در 

 نشان داده شده است. 1جدول 

داری در آنالیز واریانس یک طرفه، تفاوت آماری معنی

میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره الکلی پونه کوهی با 

ین نشان داد درصد و نیستات 122و  82غلظتهای 

(10/79=F  ،221/2>P .)آزمون مقایسات چندگانه سپس ،

(Scheffe’s Multiple Comparisons test)  نشان داد که

تأثیر نیستاتین بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس بیش از 

 بوددرصد پونه کوهی  122و  82های الکلی عصاره

(221/2>P)  پونه  %122و همچنین تأثیر عصاره الکلی

کوهی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس بیش از عصاره 

 (.P<221/2) بوددرصد پونه کوهی   82الکلی 

 آزمون شود،می مشاهده 1جدول  در که همانگونه

 (Independent two-sample t test) دو نمونه مستقل tآماری 

 آلبیکنس کاندیدا قارچ روی بر نیستاتین تأثیر که داد نشان

 کوهی پونه  %122عصاره آبی از بیش معناداری طور به

 پونه %122الکلی عصاره تأثیر . همچنین(P<221/2) بود
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 معناداری طور به آلبیکنس کاندیدا قارچ روی کوهی بر

 .(P<221/2) بود %122عصاره آبی  از بیشتر

چنین نشان داد که تایج این بررسی آزمایشگاهی همن 

، 02، 12اثر ضدقارچی عصاره پونه کوهی در غلظتهای 

درصد عصاره آبی پونه کوهی بر روی قارچ  82و  42

 کاندیدا آلبیکنس تأثیری نداشت، 

 

 

 

به طوری که قطر هاله عدم رشد غلظتهای فوق بر 

و  02، 12کاندیدا آلبیکنس صفر بود. همچنین، غلظتهای 

درصد عصاره الکلی پونه کوهی بر روی قارچ  42

نداشت، به طوری که قطر هاله کاندیدا آلبیکنس تأثیری 

عدم رشد غلظتهای فوق بر قارچ کاندیدا آلبیکنس صفر 

 بود.

 

 

 مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد )برحسب میلیمتر( غلظتهای مختلف عصاره آبی و الکلی گیاه پونه کوهی با نیستاتین .1جدول         

 

 

 

 

 

 

 
(؛ اختالف تمام زوج way ANOVA-Oneآنالیز واریانس یک طرفه )**، test) tsample -(Independent two  دو نمونه مستقل tآزمون *

 (.P<221/2) بود گروهها از نظر آماری معنی دار

 

 

 بحث
 در این مطالعه آزمایشگاهی که به هدف بررسی  

 آبی و الکلی گیاه پونه کوهی تاثیر عصاره

(Origanum Vulgareبر )  روی کاندیدا آلبیکنس و مقایسه

آن با نیستاتین انجام شد، نتایج نشان داد تأثیر نیستاتین 

نسبت به غلظتهای به کار رفته عصاره آبی و الکلی گیاه 

داری بیشتر بود و قطر هاله پونه کوهی به صورت معنی

ی نیستاتین از تمامی عدم رشد در دیسکهای حاو

 غلظتهای گیاه پونه کوهی بیشتر بود.

فعالیت ضدقارچی  (12)و همکاران  Cleffدر مطالعه 

نمونه کاندیدا مورد  62علیه  Origanum vulgareاسانس 

و تمام نمونه ها حساس بودند. طبق  گرفتآزمایش قرار 

آنالیز کروماتوگرافی ترکیب اصلی اسانس شامل 

 .بودترپینئول -اکرول، تیمول و آلفا، کارو4ترپینئول

که خاصیت  (11)و همکارانش silva-Valeدر مطالعه 

علیه  را Origanum vulgareضدمیکروبی اسانس

پاتوژنهایی هم چون کاندیدا آلبیکنس مورد بررسی قرار 

در . دادند اسانس فعالیت قارچ کشی قوی را نشان داد

فعالیت ضدقارچی اسانس  (10)و همکاران Pozzattiمطالعه 

 pمقدار  میانگین ±انحراف معیار  حداکثر حداقل تعداد ماده مورد بررسی

 %122عصاره آبی 

 نیستاتین

12 

12 

5/6 

2/22 

9/6 

5/21 

34/2 ± 69/6 

40/2 ± 6/21 
221/2>* 

 %02عصاره الکلی 

 %122عصاره الکلی 

 نیستاتین

12 

12 

12 

2/6 

1/7 

5/21 

4/6 

6/7 

5/21 

30/2 ± 32/6 

34/2 ± 36/7 

40/2 ± 6/21 

221/2>** 

 %122عصاره آبی 

 %122عصاره الکلی 

12 

12 

5/6 

1/7 

9/6 

6/7 

34/2 ± 69/6 

34/2 ± 36/7 
221/2>* 
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های آویشن، پونه کوهی و زنجبیل روی گونه، دارچین

حساس به فلوکونازول و مقاوم به آن بررسی  یکاندیدا

شد که در نهایت اسانس پونه کوهی بیشترین اثر 

 داشت. را ضدقارچی

روی عصاره الکی یکی دیگر از  تنها مقاله مشابهی که

 و  Leejaاست، مقاله انجام شده  Origanumهای گونهزیر

Thoppil(13) درصد  122ست که عصاره الکلی ا

Origanum majorana  علیه هفت قارچ و شش باکتری را

دارای  Origanum majoranaبررسی کرد. عصاره الکلی 

 های پاتوژن یت قابل توجه علیه باکتری و قارچفعال

 مورد مطالعه بود و دارای اثربخشی باال علیه رشد 

Aspergillus niger .در مورد عصاره آبی مقاله  بود

 مشابهی یافت نشد.

کارواکرول،  Origanum vulgareاز ترکیبات گیاه 

فعالیت  (14)و همکاران Goze .تیمول و فالنوییدها است

ضدمیکروبی کارواکرول را در آزمایشگاه مورد ارزیابی 

ت کارواکرول ترکیب اصلی فعالی نشان داد که و قرار داد

جایی از آن است. Origanum vulgareمیکروبی گیاه ضد

 Origanumکه هم اسانس و هم عصاره آبی و الکلی 

vulgare  حاوی کارواکرول است، بنابراین نتایج ضعیفتر

حاصل از عصاره آبی و الکلی در مطالعه ما نسبت به 

مطالعات انجام شده روی اسانس را می توان غلظت کمتر 

کارواکرول در عصاره آبی و الکلی نسبت به اسانس گیاه 

  دانست.

 Origanum در مطالعات انجام شده بر روی گیاه

vulgare ی مشابههاو گونهOriganum  کدام به هیچ

اصیت ضدقارچی را با یک داروی ای خصورت مقایسه

ل اند و به همین دلیقارچ استاندارد بررسی نکردهضد

های کاندیدا را ونیممکن است حتی تأثیر بر کاهش کل

اثر ضدقارچی نامیده باشند. به دلیل معدود بودن مطالعات 

ن مطالعه با سایر مشابه و نتایج متفاوت آنها مقایسه ای

توان به طور قطع هیچ مطالعات کمی دشوار بوده و نمی

توان عاملی را مسبب نتایج متفاوت دانست. تنها می

استدالل کرد که احتمااًل عصاره آبی و الکلی این گیاه 

باشد و پیشنهاد دارای ترکیبات ضدقارچی کمتری می

شود از اسانس روغنی گیاه در مطالعات بعدی استفاده می

 شود. با توجه به اختالف زیاد قطر هاله عدم 

 های آبی و الکلی گیاه پونه کوهیرشد عصاره

 (Origanum vulgare در مقایسه با  نیستاتین اثر )

ضدقارچی آن در سطح آزمایشگاهی قابل مالحظه نبوده 

رت بالینی مورد رسد نمی تواند به صوو به نظر می

 استفاده قرار گیرد.

 نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد اثر ضدقارچی داروی   

نیستاتین بر روی کاندیدا آلبیکنس، بیشتر از عصاره آبی و 

در حالیکه غلظتهای  ؛بود  Origanum vulgareالکلی گیاه 

 02، 12درصد عصاره آبی و غلظتهای  82و  42، 02، 12

 درصد عصاره الکلی هیچ تأثیری بر کاندیدا 42و 

  آلبیکنس نداشت.

 تشکر و قدردانی
از دانشکده  024این مقاله منتج از پایان نامه شماره  

باشد. پزشکی رفسنجان میدندانپزشکی دانشگاه علوم

 وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه بدین

پزشکی رفسنجان به جهت حمایت مالی از این طرح علوم

تقدیر و تشکر به عمل می آید. همچنین از زحمات جناب 

میکروبیولوژی  آقای رضا بهرام آبادی نژاد کارشناس

پزشکی رفسنجان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم

      گردد.سپاسگزاری می
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